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Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 11. december 2018 

kl. 17:00 – 19:00 
 

 
Til: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Kristine Kloch Jeppesen, Louise Holm Laursen, 
Noah Bismuth, Alma Simmelsgaard, Lone Krognos, Jane Deleuran, Anette Skipper og 
Ole Thomasen.  
 
Afbud fra Elvir Maleskic, Birgitte Majlund og Loa Dalgaard Worm, 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af referat 
Ad 1)  
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
2. Nyt fra elevrådet 
Ad 2) v/Noah og Alma.  
 
Elevrådet har lige holdt møde. De har drøftet skolens toiletter og hygiejne. Elevrådet 
ønsker nogle plakater, som fortæller at man skal vaske hænder mv.  
Der er meget skrald i klasserne, det forstyrrer.  
Elevrådet opfordrer til at eleverne skal spise sundere. Elevrådet vil drøfte det yderli-
gere på de kommende møder og på det næste møde vil de udarbejde plakater.  
 
Elevrådet fik ubetinget opbakning til deres videre arbejde fra skolebestyrelsen. 
Vi kan overveje, om eleverne stadig skal have lov til at forlade skolen i pauserne.  
 
Elevrådet foreslår, at der kunne komme vandautomater på gangene, hvori der er frisk 
koldt vand.  
 
Der blev spurgt til, hvordan elevrådet kan komme videre med deres forslag. De to elev-
rådslærere kan hjælpe dem, ligesom forslagene nu er hørt i skolebestyrelsen. 
 
3. Nyt fra ledelsen 
Ad 3) 
Ole orienterede om følgende:  
 
I udskolingen er eleverne i gang med projektopgaver – både på 8. og 9. klassetrin.  
 
4. klasserne skal snart i gang med at bruge deres Ultrabit.  
 
Vi er kommet med i et projekt om teknologiforståelse. Det bliver afprøvet i indskolin-
gen.  
 
Kommunalt set er skoleverdenen optaget af et projekt om Stærkere Læringsfælles-
skaber. Alle skole og dagtilbud skal deltage i det, og skal have nogle ressource- 
personer med på et kompetenceudviklingsforløb.  
 
Vi har også meget fokus på processen om de administrative fællesskaber, da der sta-
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dig er mange uafklarede områder. Det er endnu uvist, hvordan den administrative le-
ders job fremover vil se ud. Det blev spurgt, hvordan skolebestyrelsen kan påvirke pro-
cessen. Skole og Forældre har udtalt og følger processen tæt.  
 
I forbindelse med byggeriet bliver skolens PLC (skolebibliotek) ombygget.  
 
4. Planlægge skolebestyrelseslørdag i januar 
Ad 4)  
Den 12. januar 2019 afvikler bestyrelsen skolebestyrelseslørdag. Tidspunkt: 9.30 til 14. 
 
Det blev aftalt, at dagen endnu engang afvikles hos VIA med frokost på den lokale 
café. Nina Hauge booker lokale og frokost på cafeen. 
 
Bestyrelsen var enige om, at der ikke er brug for et oplæg udefra. Skolebestyrelsen vil 
gerne arbejde videre med ordens- og leveregler. Ulrik og Kristine mødes og finder en 
form. 
Ole sender sit oplæg fra sidste år ud til alle. 
 
6. Skolebestyrelsesforeninger i Aarhus 
Ad 6) Drøftelse af skolebestyrelsens engagement i de to skolebestyrelsesforeninger i 
Aarhus. v/Ulrik 
 
Ulrik indledte med lidt baggrundsviden: Skolebestyrelsen er medlem af Skole og For-
ældre. Der er desuden en forening, der hedder Foreningen af Skolebestyrelser i Århus 
Kommune. Foreningen er høringspart fx ved besparelser eller strukturændringer.  
 
Nina supplerede: Der har historisk set været behov for at have en forening på tværs af 
bestyrelserne i Århus. Lige nu er der generationsskifte i foreningen. Nina er kommet 
med i bestyrelsen på den sidste generalforsamling.  
Der har for nylig været afholdt et fælles møde med Skole og Forældre, hvor en sam-
menlægning af de to foreninger har været drøftet.  
 
7. Deltagelse i samarbejde med bestyrelser i vestbyen 
Ad 7)  
Ulrik orienterede om et initiativ fra skolebestyrelsen på Gammelgårdsskolen. Der har 
været afholdt et fælles møde for skoler i vestbyen for at drøfte om der kunne findes en 
fælles platform for samarbejde. Det blev drøftet om skolebestyrelsen fremover skal 
deltage i dette forum. 
Skolebestyrelsen enedes om ikke at lægge meget arbejde i dette forum.  
 
8. Evt. 
Ad 8) 
 
 
9. Rundvisning 
Ad 9) Præsentation af de fysiske rammer på Åby Skole.  
 
Punktet blev udsat. 
 
 

 

 
Arbejdende udvalg: 
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• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine) 

• Byggestyregruppe (Ulrik) 


